29 martie 2021
Propunerile Asociației District Hub în contextul consultării pentru revizuirea strategiei
de dezvoltare durabilă a județului Brașov – „Educație”

În contextul consultării pentru revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov,
Asociația District Hub salută măsurile propuse pentru îmbunătățirea accesului la educație și al
calității educației în județul Brașov.
Considerăm că măsurile propuse în privința îmbunătățirii infrastructurii educaționale, atât cea
fizică, cât și cea digitală, reprezintă un reper important pentru creșterea accesibilității educației
și pentru desfășurarea activităților didactice în cele mai bune condiții. De asemenea, remarcăm
obiectivele privind colaborarea cu mediul local de afaceri și considerăm că o astfel de abordare
poate avea efecte pozitive, pe termen mediu și lung, în ceea ce privește inserția absolvenților
pe piața forței de muncă. Nu în ultimul rând, salutăm obiectivele privind incluziunea socială și
îmbunătățirea accesului la educație al comunităților dezavantajate.
În ceea ce privește provocările cu care se confruntă sistemul de educație din județul Brașov,
dorim să atragem atenția asupra:
• lipsei datelor deschise, centralizate, cu privire la nevoile școlilor din județul Brașov;
considerăm că accesul la o „hartă a nevoilor școlilor” ar facilita implicare mediului local
de afaceri și a organizațiilor neguvernamentale active în județul Brașov în susținerea
unităților de învățământ;
• lipsei unor programe de formare continuă a cadrelor didactice, adaptate noilor realități
și tendințe la nivel european, precum programe de formare pentru pedagogie digitală,
programe de formare pentru realizarea de resurse educaționale digitale, acces on
demand la cursuri specifice de formare, atât pentru disciplina de bază, cât și pentru
dezvoltarea de abilități soft (comunicare, facilitarea lucrului în echipă, etc.);
• lipsei unei strategii privind activitățile extrașcolare care să permită dezvoltarea unor
competențe și abilități complementare celor urmărite prin curricula școlară; deși astfel
de programe extrașcolare sunt derulate de unele școli și de organizații
neguvernamentale, lipsa unor date deschise cu privire la eficiența lor îngreunează
evaluarea rezultatelor, replicarea programelor de succes și alocarea eficientă a
resurselor pentru organizarea și desfășurarea acestor programe;
• lipsei unor evaluări periodice standardizate a nivelului de pregătire al elevilor, care să
permită atât identificarea nevoilor de intervenții remediale, cât și evaluarea calității
educației din județul Brașov;
• lipsei unor intervenții pentru îmbunătățirea calității educației în instituțiile de învățământ
cu performanțe reduse.
Deși această listă nu este una exhaustivă, în opinia District Hub, soluționarea acestor
probleme ar putea reprezenta o soluție la provocările sistemice ale educației din județul
Brașov.
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Dorim, de asemenea, să evidențiem câteva repere la nivel național și european care trebuie
avute în vedere în elaborarea strategiei de educație, în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă
a județului Brașov.
Nivel național
La nivel național, obiectivele cuprinse în proiectul de reformă educațională „România educată”
ar trebui implementate în cel mai scurt timp posibil. Credem că intervențiile sistemice pentru
remedierea problemelor persistente ale învățământului românesc trebuie subsumate unei
viziuni transformative, bazată pe consultarea tuturor actorilor sociali relevanți. Deși anumite
propuneri avansate prin „România educată” pot fi îmbunătățite, credem că implementarea
acestora poate reprezenta un prim pas pentru o reformă profundă și sustenabilă a educației.
În contextul transformării digitale a societăților, accelerată de pandemia COVID-19,
considerăm că strategia pentru educație a județului Brașov trebuie să aibă în vedere și
transformarea digitală a școlilor, atât la nivel administrativ, cât și la nivelul activității didactice.
În acest sens, „Strategia națională privind digitalizarea educației din România 2021 -2027
Smart-Edu” setează mai multe obiective și acțiuni care trebuie avute în vedere la nivel local
pentru a garanta adecvarea sistemului de educație la noile realități și pentru a crește reziliența
acestuia la perioade de criză precum cea pe care o traversăm de mai bine de un an.
Nivel european
La nivel european, obiectivele pentru educația digitală sunt reunite în „Planul de acțiune pentru
educație digitală 2021-2027”. Pentru a asigura competitivitatea regională a sistemului de
educație din județul Brașov, credem că digitalizarea sistemului de educație trebuie să aibă în
vedere și aceste obiective europene. Implementarea lor ar deschide, de asemenea, o serie de
oportunități de finanțare nerambursabilă, atât prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, cât
și prin Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 (Programul Operațional Educație și Ocupare
2021-2027, Programul Operațional Regional 2021-2027), în completarea resurselor bugetare
disponibile la nivel național.
Nu în ultimul rând, Comisia Europeană vizează implementarea „Spațiului european al
educației” până în anul 2025. District Hub consideră că această inițiativă deschide o serie de
oportunități pentru redresarea învățământului românesc care nu trebuie ratate. La nivelul
județului Brașov, creșterea calității sistemului de educație trebuie să țină cont de prioritățile
europene, iar urmărirea obiectivelor setate de documentele programatice ale Comisiei
Europene poate încuraja mobilitatea elevilor și studenților români în interiorul Uniunii Europene
și poate crește atractivitatea sistemului de învățământ pentru tinerii din alte State Membre.
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Nr.
crt.

Punctul din strategia de educație

Propunere

Motivare

1.

Direcția 6 – Creșterea calității capitalului
social uman. Redefinirea statutului /
valorilor de Brașovean
O.1. Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii școlare, creșterea calității
serviciilor în unitățile de învățământ

Propunem adăugarea unui nou punct, cu
următorul conținut:
4. Asigurarea suportului pentru utilizarea
inf rastructurii digitale, în special la nivelul
instituțiilor de învățământ din medii
def avorizate.

2.

Direcția 6 – Creșterea calității capitalului
social uman. Redefinirea statutului /
valorilor de Brașovean
O.1. Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii școlare, creșterea calității
serviciilor în unitățile de învățământ
4. Propunerea la nivel național de
modificare legislativă care să permită
reînființarea școlilor profesionale și de
meserii.
Direcția 6 – Creșterea calității capitalului
social uman. Redefinirea statutului /
valorilor de Brașovean
O.1. Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii școlare, creșterea calității
serviciilor în unitățile de învățământ
7. Adaptarea permanentă la cerințele
pieței muncii.
Direcția – Creșterea capitalului uman din
județul Brașov prin îmbunătățirea
accesului la servicii de educație, de
sănătate și de asistență socială de
calitate pentru toți locuitorii

Propunem completarea acestui punct:
4. Propunerea la nivel național de modificare
legislativă care să permită reînf iințarea școlilor
prof esionale și de meserii cu specializări noi
în domenii cu valoare adăugată mare, în
parteneriat cu operatorii economici de pe
piața locală.

Utilizare inf rastructurii digitale poate constitui o
provocare în lipsa unor abilități digitale de bază.
Conf orm DESI 2020, România se af lă pe ultimul
loc în Uniunea Europeană în această privință.
Astf el, pentru utilizarea ef icientă și în siguranță
a resurselor tehnologice și digitale este nevoie
de asistență, atât pentru cadrele didactice, cât
și pentru elevi, mai ales în comunitățile
def avorizate.
Deși lipsa f orței de muncă calif icate este o
provocare cu care operatorii economici se
conf runtă, învățământul profesional și tehnic
rămâne neatractiv pentru absolvenții de
gimnaziu. Îmbunătățirea of ertei educaționale
prin specializări în domenii cu valoare adăugată
mare, precum industriile robotizate, poate
crește atractivitatea învățământului profesional
și tehnic și poate îmbunătății inserția
absolvenților pe piața forței de muncă.
Schimbul de experiență și bune practici este o
componentă esențială pentru eliminarea
inechităților din sistemul educațional, sprijină
f ormarea continuă a cadrelor didactice și poate
contribui semnif icativ la
îmbunătățirea
rezultatelor școlilor și la creșterea calității
educației.

3.

4.

Propunem completarea acestui punct:
- Facilitarea f ormării unor comunități
prof esionale, la nivelul școlilor, care să
încurajeze transf erul de bune practici și
schimbul de experiență între cadrele
didactice.
Propunem completarea acestui punct:
1.10 Dotarea bibliotecilor școlilor și oferirea de
acces online gratuit pentru cadrele didactice și
elevi la biblioteci virtuale cu materiale actuale

Accesul echitabil la resurse educaționale de
calitate este esențial pentru asigurarea unui
standard minim de calitate a educației. Astfel,
bibliotecile virtuale și platformele de e-learning
pot constitui o soluție adecvată la lipsa
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O.1. Asigurarea și dezvoltarea unor medii
de învățare de calitate în educație prin
îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor,
utilizarea inovației și a noilor tehnologii

inclusiv masterclasses și manuale școlare
digitale.

5.

Direcția – Creșterea capitalului uman din
județul Brașov prin îmbunătățirea
accesului la servicii de educație, de
sănătate și de asistență socială de
calitate pentru toți locuitorii
O.1. Asigurarea și dezvoltarea unor medii
de învățare de calitate în educație prin
îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor,
utilizarea inovației și a noilor tehnologii

Propunem adăugarea unui nou punct, cu
următorul conținut:
1.12 Crearea unor laboratoare intinerante
pentru
dezvoltarea
competențelor
prof esionale și educaționale ale elevilor, cu
accent pe specializarea inteligentă, în
comunitățile defavorizate.

6.

Direcția – Creșterea capitalului uman din
județul Brașov prin îmbunătățirea
accesului la servicii de educație, de
sănătate și de asistență socială de
calitate pentru toți locuitorii
O.1. Asigurarea și dezvoltarea unor medii
de învățare de calitate în educație prin
îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor,
utilizarea inovației și a noilor tehnologii
Direcția – Creșterea capitalului uman din
județul Brașov prin îmbunătățirea
accesului la servicii de educație, de
sănătate și de asistență socială de
calitate pentru toți locuitorii

Propunem adăugarea unui nou punct, cu
următorul conținut:
1.13
Îmbunătățirea
și
dezvoltarea
inf rastructurii sportive la nivelul instituțiilor de
învățământ și f acilitarea practicării sporturilor
individuale și de echipă, inclusiv prin
dezvoltarea unor programe de tip after school
cu program sportiv.

resurselor digitale și pot of eri tuturor elevilor
șansa de a accesa cursuri de calitate.
Digitalizarea manualelor școlare ar elimina
blocajele generate de întârzierile în livrarea
acestora către școli.
Deși investițiile în inf rastructura școlară în
comunitățile dezavantajate sunt esențiale,
credem că realizarea unor laboratoare pentru
specializări inteligente la nivelul școlilor din
mediul rural ar avea costuri nesustenabile.
Laboratoarele itinerante, la nivelul județului
Brașov, ar reduce semnificativ aceste costuri și
ar permite accesul la specializări inteligente
inclusiv elevilor din comunități def avorizate.
Trebuie, însă, avută în vedere calibrarea ofertei
educaționale la specificul f iecărei astf el de
comunități.
Încurajarea practicării sporturilor este esențială
pentru îmbunătățirea calității vieții și poate
deschide oportunități profesionale pentru tinerii
care provin din comunități dezavantajate.

7.

Propunem adăugarea unui nou punct, cu
următorul conținut:
- dezvoltarea unei platforme online de
învățare pe tot parcursul vieții, în parteneriat
public-privat, pentru dezvoltarea abilităților și

Deși există un număr semnif icativ de resurse
pentru învățare pe tot parcursul vieții, multe
dintre acestea sunt disponibile doar în limbi de
circulație internațională, ceea ce reduce
semnif icativ accesibilitatea lor pentru cei care
nu cunosc o limbă străină. Realizarea unei
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O.4. Creșterea participării la învățare pe
tot parcursul vieții

competențelor necesare pe piața locală a
f orței de muncă

platf orme cu conținuturi în limba română,
adaptate nevoilor locale, ar îmbunătății
semnif icativ accesul la educație pe tot parcursul
vieții.

www.districthub.ro

